
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2019. április 11., 15. hét

Tizenkét székesfehérvári fiatal jutott a jubileumi fináléba…  3. oldal

Versünnep: Tizedszer is nagy sikerTŰZIFA 
SZÁRAZ és

KEMÉNY 
Tűzifa!

Füstöléshez fűrészpor
Törzsvásárlóknak folyamatos kedvezmény.

Szfvár, Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 
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8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 35.   
Tel./fax:  22/785-420 • www.natex.hu

Faipari felületkezelés természetes 
anyagokkal, prémium minőségben!
Német és olasz  
lazúrok, olajok, festékek!
Kérje szakértő kollégáink segítségét üzletünkben!
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TERMELÉSI OPERÁTOR
munkakörben

Felvételi napok a DENSO-nál minden csütörtökön reggel 6 órakor.
Regisztrálj, nézd meg a gyárat és csatlakozz hozzánk!

- Határozatlan idejű munkaszerződés
- Bérezés április 1-től: bruttó alapbér 220.000 (+műszakpótlék)
- Cafetéria: bruttó 350.000 Ft/év
- Hiányzásmentességi jutalom: nettó 10.000 Ft/hó
- Belső munkatárs ajánlási rendszer: nettó 50.000 Ft-tól
- Ingyenes céges buszjáratok 5 megyéből
- Féléves bónusz
- „Számíthatsz ránk” program (dolgozói segítségnyújtási program)
- Jó teljesítmény esetén akár 1 év után előrelépési lehetőség

További nyitott pozícióink:  raktáros, vizuális végellenőr

Regisztráció: 06-30-855-03-01 vagy job@denso.hu

AMIT KÍNÁLUNK:

KEZDŐDJÖN NÁLUNK A JÖVŐD!  
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www.maroscipohaz.hu
Szfvár, Borszéki u. 3., h.-p.: 10-18, szo.: 9-13

a
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BOLTBEZÁRÁS ELŐTTI 
50% 50% 
60%60%60%60%60%60%
70%70%70%70%70%70%

készletkiárusítás

50% 60%70%
MÁR CSAK 2 HÉTIG!

280167

Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet. 
 Tel.: 22/454-023, e-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.

SZAKÁPOLÓ 
(OKJ54 ápoló/asszisztensi végzettség)

FELÜGYELŐ

GÉPJÁRMŰVEZETŐ 
(„D” kategóriás jogosítvány)

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
felvételt hirdet 

hivatásos és rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszonyú beosztások 

betöltésére:

Egyéb felvételi feltételek: 
büntetlen előélet, magyar állampolgárság. 
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 Több mint 1000 
  fejér megyei ingatlan

 www.dh.hu
211930

Parkolási lehetőség az udvarban.
 Nyitva tartás: H–P.: 9–18-ig, Sz.: 9–14-ig.

Székesfehérvár, Berényi út 5–3.
(Bútoráruházzal szemben) 

Ampolnák, cserepes szegfű, évelő
 növények. Levendula, rozmaring stb. 

Virágföld és tápoldat kapható!

(Bútoráruházzal szemben) (Bútoráruházzal szemben) 

Muskátli és balkon 
növény vásár! 

Ampolnák, cserepes szegfű, évelőAmpolnák, cserepes szegfű, évelőAmpolnák, cserepes szegfű, évelő

Álló és futó muskátlik, 
egynyári palánták.
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SZŐNYEGEK MÉLYTISZTÍTÁSA.
1190,- Ft/m²1190,- Ft/m²

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítási lehetőséggel!

06/22/330-166, 
06/30/9471-598

El- és visszaszállítási lehetőséggel!
06/22/330-166, 
06/30/9471-598 16
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Fehérvár
Kalauz

VÁR AZ OLAJFA
REFORMÁTUS ÓVODA

Kedves óvodába készülő Gyermekek és Szüleik!
Szeretettel várunk Benneteket Szüleitekkel együtt

2019. április 11-én csütörtökön,
délelőtt Szüleiteket és délután Benneteket,

az Olajfa Református Óvoda nyílt napjára, 
ahol megismerkedhettek az óvodával.ahol megismerkedhettek az óvodával.ahol megismerkedhettek az óvodával.

2019. április 11-én 9 órától, amikor 
betekinthetnek az óvoda mindennapja, 

9.30 órától óvodában tájékoztatót 
tartunk, ahol a beiratkozással 

kapcsolatos tudnivalókról, óvodánk 
pedagógiai programjáról, szokás 

és szabályrendszeréről, programjairól 
hangzik el tájékoztató. 

Délután pedig 15.30-16.30 óra 
között a kisgyermekekkel együtt 

várjuk a szülőket egy játékos 
kézműves ismerkedésre.

Szeretettel várunk 

Mindenkit!
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NAILS & BEAUTY SHOP
Skála - Székesfehérvár

Nails&Beauty a Skálában 
-Székesfehérvár-

Nyitvatartás: 
H-P: 900-1800, Sz.: 900-1300-ig.

Készülj velünk a tavaszra!

A tavasz kedvence!
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Készülj velünk a tavaszra!
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 Próbáld ki az új Bubblegum 
kollekciót vagy az új 

Messier LacGel márkánkat 
SZUPER ÁRON 

1290 Ft 10ml

HEGE HEGE HEGE 
GOLDGOLDGOLD

ékszerüzlet
ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 
KÖZVETÍTŐ HÁLÓZATÁNAK TAGJA.

A kölcsönt a BÁV Zrt.stratégiai partnere a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%

Szerelem, házasság? Igen! 
Válassza ki a tökéletes karikagyűrűt.
Szerelem, házasság? Igen! Szerelem, házasság? Igen! 

Székesfehérvár, Távírda u. 2., 22/399-428
       Hege Gold Ekszeruzlet       Hege Gold Ekszeruzlet

A kölcsönt a BÁV Zrt.stratégiai partnere a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%

Ajándékozza meg 
szeretteit akár 

ballagás vagy anyák 
napja alkalmából! 
Ékszerek minden 

korosztály számára. 
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Háztáji és minőségi ter-
mékeikkel Ercsiben mu-
tatkoznak be április 13-án 
a Fejér megyei termelők 
és kézművesek. A Tavaszi 
Szomszédoló és Megyekor-
zót számos új és már jól is-
mert program kíséri. A játé-
kokban bővelkedő Hungari-
kum Kincsesláda és a Min-
taKINCStár várja a kicsiket 
és nagyokat, a muzsika és 
tánc kedvelőit a környező 
települések kulturális sok-
színűségnek örvendő együt-

tesei szórakoztatják majd és 
természetesen a „Legszebb 
stand verseny” is meghir-
detésre kerül. Köszöntőkkel 

nyitják meg a kilenc órakor 
kezdődő rendezvényt, majd 
ezt követően a vendéglátó 

ercsi és a környékbéli tele-
pülések néptánccsoportjai 
és kórusai mutatkoznak be 
műsoraikkal a közönség-
nek. A Megyekorzó vendé-
gei lesznek az adonyi, bel-
oianniszi és a ráckeresztúri 
települések együttesei, akik-
től magyar, rác, sváb és gö-
rög táncokat, énekeket, ebé-
didőben pedig bordalokat 
hallhatunk. További rész-
letek olvashatók a szervező 
önkormányzatok honlapján. 
(szekesfehervar.hu)

2019. április 13. szombat, 
10:00–2019. április 14. vasár-
nap, 21:00 a Velence Korzón. 
Magyarország egyik legna-
gyobb halfesztiválja a Velen-
cei-tó csodás ékkövéhez, a 
Velence Korzóra látogat idén 
tavasszal április 13-14 között 
szombaton és vasárnap. A 
rendezvényen bemutatják 
a Velencei-tóban élő hala-
inkat, melyeket jellegzetes 
ízesítéssel készítenek el a 
halünnepen résztvevő ét-
termek. A fesztiválon az év 
hala, a vörösszárnyú keszeg 
kiemelt figyelmet kap, így 
a látogatók közelebbről is 
megismerkedhetnek majd 
a hal elkészítésének variáci-

óival. Közel 100 féle hazai és 
nemzetközi halétellel, óri-
ásbográccsal, hatalmas vi-
dámparkkal, kézműves ut-
cával várják az egész csa-
ládot! A fesztivállal minde-
nekelőtt ösztönözni szeret-
nék a hazai halfogyasztást 
és erősíteni a halkultúrát a 
magyar gasztronómiában. A 
hal jótékony hatásai köztu-

dottak, a gazdag halhús fo-
gyasztása kihat a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések 
veszélyének csökkentésére. 
Másik kiemelt cél felhívni 
a figyelmet a hazai élővize-
ink, elsősorban a Velencei-tó 
természeti értékeinek védel-
mére! A belépés természete-
sen ingyenes! (forrás: velen-
ceito.info)

Rómaiak Székelyföldön
A Szent István Király Múzeum tisztelettel meghívja önt, családját és barátait 2019. április 
16-án, kedden 17 órára Pánczél Szilamér, a marosvásárhelyi Maros Megyei Múzeum régé-
szének Rómaiak Székelyföldön című előadására a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Freskós 
termébe (Székesfehérvár, Oskola u. 10.). A belépés díjtalan! (forrás: teleelettel.hu)

Május 10-ig várja a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a tűzoltók hi-
vatását, a tűzmegelőzés, a 
tűzvédelem fontosságát be-
mutató rajzokat, kézműves 
alkotásokat, verseket és szá-
mítógépes programokat. Az 
előző évek hagyományait kö-
vetve az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság 2019-ben 
is alkotói pályázatot hirdet 
óvodások és iskolások részé-
re. Az Országos Tűzmegelő-
zési Bizottság az idén olyan 
alkotásokat vár, amelyeken 
keresztül az óvodások és az 
iskolások megmutatják, ho-
gyan látják ők a tűzmegelő-
zés és a tűzvédelem fontossá-
gát, a tűzoltói hivatás világát. 

Az óvodásoktól szabadkézi 
rajzokat várnak, az iskolások 
három korcsoportban (6-10, 
11-14, 15-18 éves kor között) 
pályázhatnak. Ők szabad-
kézi rajzot, plakátot, egyéb 
kézműves alkotást küldhet-
nek be, de írhatnak verset 
vagy mesét is, eset-
leg készíthet-
nek számítógé-
pes programot. 
A területi, vagy-
is a megyei ver-
senyen első helye-
zést elért alkotások 
részt vesznek az országos 
versenyen is. Fejér megyé-
ből a pályaműveket május 
10-ig kell benyújtani az al-
kotástól függően személye-

sen, postai úton vagy e-ma-
ilen a katasztrófavédelmi 
igazgatósághoz. Postacím: 
8050 Székesfehérvár, Pf. 947. 
E-mail: fejer.mki@katved.
gov.hu. Személyesen: Szé-
kesfehérvár, Szent Flórián 
krt. 2. Az óvoda, illetve isko-

la, ahonnan országosan a 
legtöbb pályázatot 
nyújtják be, elnye-
ri a „Legkreatívabb 

óvoda/iskola 2019” 
címet, ami együtt jár 

a tűzoltóság egyszeri, 
az intézményben tartan-

dó bemutatójával (füstsátor, 
tálcatűzoltás, olajtűzoltás, 
roncsvágás) és tűzvédelmi 
oktatás megtartásával. (for-
rás: szekesfehervar.hu)

Nagy Velencei-tavi Halfesztivál

Tavaszi Szomszédoló és Megyekorzó

Rajzolj, írj, tervezz!

Rock a terápiáért 
Zenével támogatott jóté-

konysági este a Nyolcas Mű-
helyben! Várunk mindenkit!

Hét éve küzd a nyirokrákkal 
egy fiatal fehérvári nő – be-
tegútja igazi hullámvasút: mi-
re az egyik áttétből kihozták 
az orvosok műtéttel, némi tü-
netmentes időszak után má-
sik szervét támadta meg a kór. 
Sólyomné Turbucz Virág azon-
ban sohasem adta fel, most és 
a jövőben sem fogja, de a csa-
ládra mérhetetlen terheket ro-
vó intenzív terápiát már kép-
telen egyedül finanszírozni a 
család. A nehézségek ellenére 

tud mosolyogni és keményen 
küzd a betegsége ellen. Szá-
mos terápia kipróbálása után 
végre megtalálta azt, ami se-
gít neki, viszont ez sok pénzbe 
kerül. Nagyon sokba. Gondol-
tuk, segítünk neki egy kicsit, 
így négy zenekarral összefogva 
jótékonysági estet rendezünk. 
Kösd össze a kellemest a hasz-
nossal, és gyere el a Nyolcasba 
április 13-án! Ha segíteni akarsz 
, keresd Sólyomné Turbucz Vi-
rág elérhetőségét! 

Fellépők: Mert, The Rebels, 
Septic Pain, The Darkest Light 
(forrás: teleelettel.hu)
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Fókusz

Április 6-án, immár tizedik alkalommal rendezték meg a Fehérvári Versünnep 
döntőjét. Az egyre nívósabb tehetségkutató verseny utolsó körében tizenkét 
fiatal tolmácsolt egy-egy verset a Városházán. 

Többek között Ady Endre, 
Arany János, József Attila, 
Karinthy Frigyes és Szabó 
Lőrinc költeményeit hall-
hatta a közönség és a zsű-
ri Kubik Anna elnökletével. 
A Kossuth- és Jászai-díjas 
színművész értékelésében 
a szerénységgel, az alázattal 
végzett igényes munkát mél-
tatta, aminek fontos közös-
ségteremtő ereje is van. Az 
ítészek döntése alapján 2019-
ben Kneifel Nóra bizonyult a 
legjobb fiatal versmondónak 
Gyóni Géza Csak egy éjsza-
kára… című költeményével.

Nem volt könnyű dolga a 
fináléban Kubik Annának és 
a zsűri többi tagjának (Zá-
vodszky Noémi, a Vörösmar-
ty Színház színművésze, a 

Székesfehérvári Egyház-
megye képviseletében Tor-
nyai Gábor plébános, Bobory 
Zoltán költő, író, előadómű-
vész, valamint Vakler Lajos 
Penna Regia díjas újság-író, 
a Fehérvár Médiacentrum 
szerkesztő-riportere), annyi 

érett, kifejezetten művészi 
szintű elő-adásmódot hal-
lottak, láttak a döntősöktől;  
Baksa Ervin Istvántól, Ba-
lázs Fannitól, Brunner Má-
tyástól, Csengey Mártontól, 
Cser-Palkovics Gergelytől, 
Farkas Esztertől, Kerényi 

Rékától, Kiss Viktóriától, 
Kneifel Nórától, Krencz Vi-
rág Zsófiától, Rásky Gergőtől 
és Szipola Antaltól.

- A város oktatási és kultu-
rális életének hagyománya 
lett ez a rendezvény – mond-
ta dr. Cser-Palkovics And-
rás polgármester a jubileu-
mi Versünnepen. A város-
vezető minden érintettnek 
meg-köszönte a közreműkö-
dést: a szervezőknek, a zsű-
rinek, a felkészítőknek, köz-
tük a motiválásban szerepet 
vállaló pedagógusoknak – 
a legnagyobb feladatért és 
szolgálatért, amit a közös-
ségért tesznek –, valamint a 
színművészeknek a mentori 
munkájukért. Végül köszön-
tötte a volt és a jelen versün-
nepeseit. Kifejezte, hogy a 
városban elindított sikeres 
tehetségkutatók éppen ebből 
a kezdeményezésből fakad-

tak.  - A Ver-
sünnep bizonyította, amiben 
hittünk: hogy a fiatalok ma 
is tehetségesek, ma is ügye-
sek, ma is van véleményük 
a világról, ma is vannak ér-
tékeik, és vannak olyan ér-
tékek, amiket ők tisztelnek. 
- emelte ki Székesfehérvár 
polgármestere.

Különdíjat kapott: 
Cser-Palkovics Gergely, 
Rásky Gergő, Farkas Esz-
ter. A zsűri döntése alapján 
a harmadik helyezett Kiss 
Viktória lett, a második he-
lyezést Csengey Márton-
nak ítélte a zsűri. 2019-ben 
a legjobb versmondó Kneifel 
Nóra lett, neki Kubik Anna, 
dr. Cser-Palkovics András 
és Spányi Antal gratuláltak.
 -mátay-

Kneifel Nóra az új  
fehérvári „verskirálynő” A győztes, 

Kneifel Nóra

A döntősök  Fotó: ÖKK

Szólhatna ez az írás arról, micsoda trendi dolog lett a kézműves sör, hogy a 
malátától aranyló nedű igazi gasztronómiai élmény, s hogy Székesfehérvár 
ezen a téren is olyan múlttal rendelkezik, amelyre jó építkezni. 

Ez mind igaz is lenne, de 
most inkább szóljon ez a 
történet két huszonéves fi-
atalról, akik olyan pályára 
álltak, amelynek medrét – 
nevezetesen a sörfőzést – 
még csak hírből sem ismer-
ték korábban. 

Nem volt sörös kapcso-
latrendszerük, nem tudták, 
hogy készül a sör és még 
azt sem, hogy egyáltalán 
van-e, lenne-e kereslet még 
egy újdonságra a piacon. 
Ellenben a sört szerették 
mindketten. Pásztori-Hor-
váth Renátának és férjének, 
Pásztori Ferencnek ezentúl 
egy volt biztos: az öreghe-
gyi környék, ahol felnőt-
tek, rejtett magában egy 
különleges helyszínt, ame-
lyet már réges-régen kisze-

meltek maguknak. Sörfő-
ző üzemként működött a 
kilencvenes években az 
öreghegyi épület. Hangula-
ta, története volt, és a borsó 
megtalálta a héját. Vagyis a 
fiatalok a üzemet és a célt: 
ők sört fognak főzni ebben 
a valaha volt sörfőzdében. 
Az, hogy se tapasztalatuk, 
se tudásuk, se kapcsolat-
rendszerük nem volt hozzá, 
illetve hogy az épületet gya-
korlatilag az alapokig kel-
lett bontani és újraalkotni, 
csak egy kicsi része a törté-
netnek – amelyről a ma már 
működő új üzemben, illet-
ve annak kóstolótermében 
mesélt Renáta. Aki azóta, 
a nulláról indulva sörfőző 
mester szakmérnök lett. De 
ne ugorjunk ennyire előre.

– Valami kézzelfogható 
dolgot akartunk csinálni, 
aminek van valódi látszat-
ja, eredménye. Valamit, 
amiben benne van a mun-
kánk fizikailag, szellemileg 

is. Azt tudtuk, hogy Buda-
pest mellett Székesfehérvá-
ron is érdemes ezen a téren 
erősíteni – mondja Renáta, 
aki férjével vállt-vállvetve 
valósította meg álmukat. 
Természetesen a család 
hathatós támogatásával, 
ám még így is nagy dolog, 
hogy huszonéves koruk ele-

jén valamibe annyira be-
lehabarodtak, valamiben 
annyira hittek, hogy min-
den mozgatható energiá-
jukat abba tették. Nem kis 
dolgokról beszélünk ám itt: 
egy ingatlan teljes átalakí-
tása, lebontása, újraalko-
tása már önmagában nagy 
erőket igényel.  str

Akik kijárták az utat 1. rész

 Pásztori-Horváth Renátának és férjének, Pásztori Ferencnek az álma megvalósult – ám ezért éveken 
át küzdöttek  Fotó: a szerző
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Állás-oktatás
Éttermi gyakorlattal 

rendelkező

konyhai 
kisegítőt
keresünk székesfehérvári, 

belvárosi étterembe.
Jelentkezés: 

office@triarco.hu
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ELVÁRÁSOK:
•  8 általános iskolai végzettség
•   4 műszakos 12 órás munkarend 

vállalása (nem folyamatos)
•   Termelő üzemben szerzett 

tapasztalat
•  Sikeres teszt

AMIT AJÁNLUNK:
•  Versenyképes juttatási csomag
•   Elérhető havibér túlóra 

 nélkül akár:
- bruttó 334.000 -362.000 Ft/hó 
(12 óra, 4 műszak)
(alapbér, műszakpótlék,
munkaköri bónusz,
jelenléti bónusz, 
Gealan plusz prémium)

•   Munkába járás 100%-os térítése 
(helyi lakosoknak is)

•   Munkatárs ajánlási rendszer:
- bruttó 50.000 Ft - 150.000 Ft

•   Javaslattételi rendszer anyagi 
ösztönzéssel

•   Családias, barátságos 
munkahelyi légkör

•  Könnyű fi zikai munka
•  Tiszta munkakörnyezet
•  Hosszú távú munkalehetőség
•   Céges rendezvények, családinap, 

csapatépítő programok
•  Fejlődési lehetőség

2018-09_19_Muster_GEALAN_HU_202x273_cg.indd   1 19.09.2018   07:11:50

A német Gealan Holding cég-
csoport 1985 óta fejleszt és 
gyárt műanyagipari terméke-
ket, több mint 500 hozzáértő 
és kompetens munkavállaló 
és a fejlett ipari gépparkja 
segítségével. Székesfehérvá-
ri telephelyünk folyamatos 
fejlődése és bővülése követ-
keztében  szeretnénk  jelen-
legi  csapatunkat lelkes, lojális 
munkatársakkal növelni. Ha 
szeretne egy stabil jövőképű, 
hosszútávú munkalehető-
séget, családias, igényes  
környezetet  kínáló  munka-
helyen dolgozni, akkor várjuk 
jelentkezését az alábbi állá-
sok betöltésére: 

ÖNT KERESSÜK!

Senior 
Operátor

 

 

Munkavégzés helye: 
8000 Székesfehérvár, 
Holland Fasor 4. 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, hívjon az alábbi 
telefonszámokon, vagy hagyjon üzenetet és visszahívjuk Önt!

06-22/200-321 vagy 06-22/200-647
Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: allas@gealan.com
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SzékeSfehérvári 
partner cégünk részére 

operátori 
munkakörben munkatársakat 

keresünk 

választható munkarendben!

Amit kínálunk:

 kiemelt bér  + pótlékok (Operátori 

tapasztalat függvényében emelkedhet)

 Cafeteria  Bónusz

 hosszútávú munkalehetőség

 Szerződéses járatok ingyenes 

használata

 helyi járatos bérlet támogatás

elvárások:
  8 általános iskolai végzettség

     Precizitás

Jelentkezni, érdeklődni:

06 70/630-5090 
telefonszámon, 

vagy küldj visszahívó sms-t!

27
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Új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozícióra:

Elvárások:  C+E kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:

Kiemelkedő jövedelem, napi hazajárás, 

kiszámítható, fi x munkaidő.

Új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozícióra:
G.E.B.E.

BELFÖLDI 
gépjárművezető

Belföldi- és Nemzetközi 
Árufuvarozó Kft.

kiszámítható, fi x munkaidő.kiszámítható, fi x munkaidő.

JELENTKEZNI:  
allas@gebe.hu • +36-30/868-6189 
8000 Székesfehérvár, Amerikai fasor 3/A-5.

28
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Több mint 21 milliárd 
Forint uniós pályázati for-
ráshoz jutnak a társadal-
mi vállalkozások a 2021-ig 
tartó finanszírozási ciklus-
ban, így több ezer hátrá-
nyos helyzetű ember szá-
mára biztosíthatnak új 
munkahelyet. A társadal-
mi vállalkozások fejlődé-
sét további 10 milliárd Fo-
rint visszatérítendő hitel 
is szolgálja. A társadalmi 
vállalkozásokat támogató 
PiacTárs projekt 2016 au-
gusztusában indult, azó-
ta több mint 500 nonprofit 
és civil szervezet, valamint 
szociális szövetkezet vett 
részt tanácsadásokon. Ed-
dig több mint 1000 fejlesz-
tési tervet értékeltek és 472 
fejlesztési tervhez adtak ki 
minősítést. (forrás: www.
profession.hu)

Támogatás 
társadalmi 
vállalkozásoknak

Jelentkezés a bewerbung@hogo.cc címre (német nyelvû fényképes önéletrajot) 

Telefon: a.horvath@hogo.cc  0043-664-889-44-157  Horváth Adrienn

m.harsanyi@hogo.cc  00 43-664-89-44126 Harsányi Marianna

Jelentkezés a bewerbung@hogo.cc címre (német nyelvű fényképes önéletrajzot)
Telefon: a.horvath@hogo.cc  0043-664-889-44157  Horváth Adrienn

m.harsanyi@hogo.cc  00 43-664-89-44126 Harsányi Marianna

SZAKMUNKÁS 
ÁLLÁSOK
- Kőműves, aki zsaluzni is tud
- Ács – tetőfedő – bádogos
- Asztalos
- Villanyszerelő
- Festő, gipszkartonozó
- CNC Esztergályos – Marós
- Raktáros-targoncavezető
- Hegesztő CO; AWI
- Lakatos
-  Gyári, könnyű fizikai munka 

hölgyeknek

AMIT BIZTOSÍTUNK
- Kiemelt kereset
-  Szezonális és hosszú távú 

munka
- Egész Ausztria területe
- Osztrák bejelentés
- Betegségbiztosítási kártya
- Ingyenes szállás
- 13. és 14. havi fizetés
AMIT ELVÁRUNK:
- Pár éves munkatapasztalat
-  Targoncára jogosítvány 

(targonca vezetőknek)
-  Jó vagy minimum alapszintű 

német nyelvtudás
- Autó

27
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Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat

Postakezelő – Takarító
(kombinált munkakör)

Amit kínálunk:
- 1 műszakos munkarend
- határozatlan idejű munkaszerződés
- hosszú távú munkalehetőség
- jó munkahelyi légkör
- kedvező juttatási csomag
- szerződéses járat számos településről

Feladatok:
-  postai küldemények átvétele, szortírozása, kézbesítése, 

dokumentálása
- irodák takarítása

Elvárás:
- Általános iskolai végzettség
- Alapfokú számítógépes ismeret
- Megbízhatóság
- Precizitás

E-mail: vtipv@ipv.videoton.hu
Tel.: 06 22/533-020 27

99
02

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. 
 +36 22 506 498 I +36 20 967 3093 I www.manatwork.hu

TÉGED VÁRUNK HA:

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés, Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015 M-m.Ny.Sz.:1237/2001., 5448/2008.

  hosszú távú munka érdekel 
  modern, rendezett környezetben kívánsz dolgozni
  ingyenesen szeretnél városon belül közlekedni

DOLGOZZ CSAK 15 NAPOT HAVONTA!
MűANyAGTerMéK- GyárTó üZeMbe KereSüNK  

KOLLéGáKAT, 12 óráS MuNKAreNDbe!

28
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Jelentkezés: 
06-70/455-450006-70/455-4500

Gyakorlattal rendelkező autó- és gumiszerelő szakembert
keresünk!

280659
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Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

 

 

 

 

Átalakuló termelési szervezetünk új karrier lehetőséggel vár! Várjuk jelentkezésedet, ha: 

• úgy érzed alkalmas lennél egy kisebb csoport munkájának irányítására  
• nyitott vagy vezetői készségeid megalapozására, kibontakoztatására 
• tapasztalattal rendelkezel a munkatársak betanításában  
• szívesen vállalsz felelősséget  

Az autonóm munkacsoport vezető feladatai közé tartozik: 
• 8-12 fős munkacsoport irányítása 
• a termelési terv teljesítése 
• a munkafegyelem fenntartása, szükség esetén szankcionálása 
• hatékony létszámgazdálkodás és munkaidő kihasználtság biztosítása 
• a termelékenység és a minőség biztosítása és folyamatos javítása 
• dolgozók motiválása, képzése 

Előnyt jelent: 
• Középfokú műszaki jellegű végzettség 
• Csoportvezetői tapasztalat 
• Német és/vagy angol nyelvtudás 
• SAP vállalatirányítási rendszer ismerete 

Amit kínálunk: 
Felelős vezetőként munkádat versenyképes jövedelemmel és béren kívüli juttatásokkal honoráljuk! 
Nálunk izgalmas, motiváló környezet vár. Csoportvezetői feladataidra féléves, testreszabott vezetői 
fejlesztő programon keresztül készítünk fel! 
 
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, várjuk fényképes önéletrajzodat és motivációs leveledet! 
 

Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika 
Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 

 
E-Mail:  
hr.mor@benteler.com 

A Benteler Autótechnika Kft. 

TERMELÉSI CSOPORTVEZETŐ (AUTONÓM MUNKACSOPORT VEZETŐ) 
munkatársat keres 
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Igen: a BENTELER-nél bármi lehetséges. A vállalati tehetséggondozástól a nemzetközi karrierig, a fejlődési irányok 
sokféleségével és személyre szabott fejlődési lehetőségekkel támogatjuk kollégáink karrierútját. A BENTELER-nél mindig 
tudjuk a választ a jövővel kapcsolatos kérdéseidre, és megtaláljuk a hozzád leginkább illeszkedő utat.“ Be it all at 
BENTELER!” – vagyis a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Szeretnél egy kisebb összetartó csapatban dolgozni, ahol fontosnak érezheted magad? Kollégáink Téged várnak! 

 
 

Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

A Benteler Autótechnika Kft. 

Gépbeállító munkatársat keres 

Feladataid között szerepel többek között: 

 Termelő gépek beállítása az előírások szerint 
 Szerszámcsere, illetve szerszámok átszerelésének végrehajtása 
 Termékváltások megfelelő minőségű és hatékony véghezviteleés dokumentálása 
 Gyártás közbeni technológiai paraméterek korrekciója 
 Első-darab minőségének ellenőrzése és dokumentálása 
 Megfelelő szerszámok kiválasztása, technológia ellenőrzése 
 Gépek működésének biztosítása a gyártási hatékonyság és a minőség 

figyelembevételével, állásidők pontos regisztrálása és javaslat a fejlesztésre 
 Szakmai támogatást nyújtása a területhez tartozó operátor kollégáknak 

Te vagy az ideáli jelölt, amennyiben: 

 Minimum 1-3 év releváns szakmai tapasztalattal rendelkezel 
 Középfokú végzettséged / technikusi végzettséged van 
 Tudod vállalni a többműszakos munkarendet 
 Önállóan tudsz dolgozni és jól reagálsz a felmerülő problémákra 

 
Amit kínálunk: 
 

- Versenyképes bérezés 
- Cafeteria: 24.500 Ft/hó (már a próbaidő alatt is) 
- Havi 10.000 Ft jelenléti pótlék 
- Teljesítménybér 
- 13. havi fizetés 
- Munkatárs ajánlási bónusz (100.000 Ft minden új munkatárs után) 
- Ötletpénz 
- Jubileumi jutalom 
- Határozatlan idejű munkaszerződés 
- Ingyenes sport- és masszázs szolgáltatások 
- Ingyenes céges buszjáratok 
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JELENTKEZÉS 

 
      facebook.com/benteler.career 

   linkedin.com/company/benteler-group 

   www.career.benteler.com 

Jelentkezését várjuk: 
- elektronikus formában email címünkre 
- jelentkezési lap kitöltésével (portánkon) 
 
Munkavégzés helye: Mór 
 
Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 
Ingyenesen hívható számunk:  
         06 80 828 828 
 
E-Mail: hr.mor@benteler.com 
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 OPERÁTOR
 HEGESZTŐ
 PLC TECHNIKUS

Felvételi napok: 
Személyesen hétf őn, kedden, szerdán és csütörtökön 
14:00 órakor
Gestamp Hungária Kft ., Személyporta 1., 8060 Mór, Akai u. 3.

AMIT KÍNÁLUNK:
   Operátor kezdő elérhető havi bére túlóra nélkül:  brutt ó 278 750 Ft

 (br. 225 000 Ft alapbér + max.  br. 20 000 Ft havi bónusz eredménytől függően+műszakpótlék) 

  Béren kívüli jutt atás az első  hónaptól (nett ó 30 000 Ft/hó) 

  Ingyenes céges buszjárat

  Munkatárs ajánlási program  70 000–300 000 Ft/fő

  Hűség bónusz  20 000–45 000 Ft/év

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Telefon: +36 22 560–621

E-mail: hr@hu.gestamp.com
Cím: 8060 Mór, Akai u. 3.

MORE THAN JUST A JOB...
TÖBB, MINT EGY MUNKAHELY... WORKING FOR A SAFER AND LIGHTER CAR

Elérhetőség: hr@hu.gestamp.com

Ha szeretnél modern, roboti zált környezetben dolgozni, akkor nálunk a helyed! 
A GESTAMP Hungária Kft . – a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójaként– préselt és hegesztett  

karosszériaalkatrészek gyártásával foglalkozik!

NYITOTT POZÍCIÓINK:

 FOLYAMATMÉRNÖK
 VILLAMOS KARBANTARTÓ
 GÉPÉSZ KARBANTARTÓ
 SZERSZÁMKARBANTARTÓ
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A FEHÉR 
ABLAK K� . 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: 22/595-003 vagy a 

20/284-4434 telefonszámon ill.
femipar@feher-ablak.hu 

e-mail címen.

fémipari üzletága

festő szakmunkást
keres székesfehérvári üzemébe 

(Alba Ipari Zóna)
Feladat: lakatosszerkezetek 

felületkezelése, tűzgátló festése

Elvárás: festő vagy autófényező 
szakmunkás végzettség

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

27
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Fémhatás Kft. 

LOGISZTIKUS

Ha szeretnél valami egyedinek a részese lenni, 
mindenképpen küld el önéletrajzodat a 
karrier@feha.hu e-mail címre!

FIATALOS CSAPATUNKBA

munkatársunk jelentkezését várjuk,
akár pályakezdőként is 

Székesfehérváron versenyképes 
bérekkel, biztos háttérrel!

28
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www.manatwork.hu

INGYENES BUSZJÁRATOK SZÉKESFEHÉRVÁR TÖBB IPARTERÜLETÉRE

KEZDŐ BRUTTÓ HAVI ALAPBÉREK 195.000-225.000 Ft KIEMELKEDŐ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
FÉMIPARI SZAKMUNKÁK, ANYAGVIZSGÁLÓ, CSISZOLÓ, 

OPERÁTOR, GÉPKEZELŐI, 
MOSODAI MUNKA, RAKTÁRI MUNKÁK

ISMERJ MEG MINKET SZEMÉLYESEN IS!

Man at Work I Székesfehérvár, Piac tér 8.
+36 22 506 498 I +36 20 967 3093 I szekesfehervar@manatwork.hu I www.manatwork.hu

M-K. R. Sz.: 3440/2001 A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.K

28
00

69

VÁLOGASS TÖBB MŰSZAKOS 
SZÉKESFEHÉRVÁRI 

MUNKALEHETŐSÉGEINK KÖZÜL!  

MORE THAN JUST A JOB...
TÖBB, MINT EGY MUNKAHELY... WORKING FOR A SAFER AND LIGHTER CAR

Elérhetőség: hr@hu.gestamp.com

Feladatok:
  Részvétel új termék bevezetési, illetve hatékonyságnövelési projectekben, gyárthatósági 

vizsgálatok, költségkalkulációk elkészítése
 Gyártócellák termelési folyamatainak vizsgálata, fejlesztése hatékonyságnövelés céljából
  Minőségi mutatók javítása gyártási folyamatok fejlesztésével, hibamentes folyamatok ki-

dolgozásával
  A karbantartási osztály szakmai támogatása: berendezés dokumentációk késztése, napra 

készen tartása, preventí v karbantartási tervek defi niálása, hatékonyságának elemzése, fej-
lesztése

 Reklamációk esetén a problémák analízise, akciók defi niálása (8d, Ishikawa, 5why)
 Termékanalízisek, elemzések, ezek dokumentálása
 Oktatási tervek elkészítése és új termékek esetén a megfelelő személyek oktatása
  A termékekhez, a gyártási folyamathoz tartozó gyártási dokumentációk elkészítése, fel-

ügyelete, ellenőrzése, karbantartása.

Ha szeretnél modern, roboti zált  környezetben dolgozni,  
akkor nálunk a helyed!
A GESTAMP Hungária Kft .  – a világ egyik 
legnagyobb  autóipari beszállítójaként– préselt  és 
hegesztett  karosszéria alkatrészek gyártásával foglalkozik!

Jelenleg móri termelő egységünkbe keresünk 
szakmailag elhivatott , agilis munkatársat a következő 
pozícióba:

FOLYAMATMÉRNÖK
Elvárások:

  Szakirányú felsőfokú végzett ség (villamosmérnök vagy 
gépészmérnök)

   Autocad, Solidworks ismeretek
   Kommunikációs szintű angol nyelvtudás
   Magas fokú Offi  ce ismeretek

Amit kínálunk:
   Versenyképes jutt atási csomag
   Kiváló fejlődési – és karrier lehetőség
   Felelősségteljes, kihívásokkal teli munkakör
   Professzionális csapat és modern, multi nacionális kör-

nyezet
   Hosszú távú, stabil munkalehetőség egy folyamatosan 

növekvő cégnél

Jelentkezés módja:
Amennyiben a fenti  lehetőség felkeltett e fi gyelmét és szívesen csatlakozna csapatunkhoz, kérem, küldje el magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzát 
a következő e-mail címre: hr@hu.gestamp.com
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KNAUF INDUSTRIES HUNGARY Kft. munkatársakat keres 
folyamatosan bővülő csapatába, az alábbi pozíciókba:

Feladatok:
• Termékek ellenőrzése 
• Termékek elcsomagolása
• Dokumentáció vezetés

Feladatok:
•  Gépek folyamatos üzemeltetése, beállítások általános 

végrehajtása
•  Részvétel a szerszámcserében
•  Gyártásközi műszaki hibák elhárítása

Elvárások:
•  Mechanikus szerelésben szerzett tapasztalat
•  Szakmunkás végzettség
•  Műanyag iparban szertett tapasztalat előny

Munkaidő: 5 + 2 (5:50-13:50; 13:50-21:50; 21:50-5:50)

KNAUF INDUSTRIES HUNGARY Kft. munkatársakat keres 

Jelentkezni lehet az allas@knauf.fr levelezési címre 
küldött fényképes önéletrajzzal lehet, a tárgyban 

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

folyamatosan bővülő csapatába, az alábbi pozíciókba:

Gépelszedő operátor

Szenior operátor

Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Bakony utca 4.
Amit kínálunk:  

• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria: évi bruttó 300.000 Ft
• Havi prémium: teljesítmény, jelenléti
• Stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Közigazgatási határon kívül érkezőknek 100% buszbérlet
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Igen: a BENTELER-nél bármi lehetséges. A vállalati tehetséggondozástól a nemzetközi karrierig, 
a fejlődési irányok sokféleségével és személyre szabott fejlődési lehetőségekkel támogatjuk 
kollégáink karrierútját. A BENTELER-nél mindig tudjuk a választ a jövővel kapcsolatos 
kérdéseidre, és megtaláljuk a hozzád leginkább illeszkedő utat. “ Be it all at BENTELER!” – vagyis 
a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Az Ön új munkahelye 

A BENTELER csoport mindig tudja a megoldást. Munkatársaink minden divíziónkban, minden lokációnkon 
profitálhatnak a multinacionális hátterünk adta lehetőségek sokféleségéből. Vállalatunk világszerte közel 
30.000 alkalmazottat foglalkoztat 37 különböző országban.  

Ez természetesen érvényes a BENTELER Automotive divíziójára is, ahol intelligens megoldásokat kínálunk 
az autóipar számára, kiszolgálva csaknem minden jelentős jármű gyártó vállalat igényét a biztonság, a 
környezet és a hatékonyság területén. Legyen az karosszéria, alváz vagy motor, az általunk fejlesztett 
termékek, anyagok és technológiák folyamatosan új szabványokat teremtenek. 

Mindez a találékonyságunknak köszönhető, mert hisszük, hogy bármit meg tudunk valósítani. Mi úgy 
mondjuk: “Be it all at BENTELER”, azaz a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

 A Benteler Autótechnika Kft.  

RAKTÁROS ANYAGMOZGATÓ munkatársat keres 

Az ideális jelölttel szemben támasztott elvárások:  
• Középfokú végzettség  
• Több éves szakmai tapasztalat (raktári folyamatok) 
• Önálló munkavégzés 
• Három műszakos és folyamatos munkarend vállalása 
• Érvényes targonca vezetői jogosítvány 

 
Amit kínálunk: 

• Versenyképes bérezés 
• Cafeteria: 24.500 Ft/hó (már a próbaidő alatt is) 
• Havi 10.000 Ft jelenléti pótlék 
• Teljesítménybér 
• 13. havi fizetés 
• munkatárs ajánlási bónusz (100.000 Ft minden új munkatárs után) 
• ötletpénz 
• jubileumi jutalom 
• határozott idejű szerződés 
• hosszú távú munkalehetőség 
• ingyenes sport- és masszázs szolgáltatások 
• ingyenes céges buszjáratok  

 
      Facebook.com/benteler.career 

      Linkedin.com/company/benteler-group 

   Www.career.benteler.com 

 

Jelentkezését várjuk: 
- elektronikus formában email címünkre 
- jelentkezési lap kitöltésével (portánkon) 
 
Munkavégzés helye: Mór 
 
Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 
 
E-Mail: hr.mor@benteler.com 
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Székesfehérvári cég felvételt hirdet 

munkakörbe, 1 MŰSZAKOS munkavégzésre. 

Székesfehérvári cég felvételt hirdet Székesfehérvári cég felvételt hirdet 
BETANÍTOTT MUNKÁS 
munkakörbe,munkakörbe,munkakörbe, 1 MŰSZAKOS1 MŰSZAKOS munkavégzésre.  munkavégzésre. 
Feladatok: Fém alkatrészek vegyi felületkezelése, 
magasnyomású mosóval történő öblítése. 
Amit kínálunk: hosszú távú stabil munkahely, 
1 műszakos munkarend, családias fi atalos légkör, 
havi prémiumok, 13. havi juttatás, utazási támogatás. 
Jelentkezés: 06-22/533-154 ; 06-20/465-6980 vagy a
fi zikai.munka@freemail.hu email címen. 
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8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. 
 +36 22 506 498 I +36 20 967 3093 I www.manatwork.hu

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés, Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015 M-m.Ny.Sz.:1237/2001., 5448/2008.

OperátOrOkat keresünk 
azOnnali belépéssel székesfehérvárra!

 Jelentkezz,  ha tudod vállalni a három vagy 12 órás  
folyamatos munkarendet!

 Jelentkezz, ha stabil, igényes munkahelyet szeretnél!
 Jelentkezz,  ha szeretnél kiemelt bérezést, 

cafeteriát, havi teljesítmény bónuszt!
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MECHANIKAI GÉP 
ÖSSZESZERELŐ

Munkavégzés helye:   Székesfehérvár

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com. Telefonon: 06 70 317 9946

Feladatok
•  kézi csörlő, kézi-, karos-láncos emelők összeszerelése 

a megfelelő technológiai leírás alapján, a szükséges 
alkatrészek felhasználásával;

•  az elkészült termék tesztelése, majd csomagolása.
Elvárások
• műszaki beállítottság;
•  egy műszakos munkarend vállalása;
•  közepesen nehéz fi zikai munkára való alkalmasság;
• pontos, precíz munkavégzés.

Előny
• targoncavezetői engedély

Amit kínálunk
•  versenyképes fi zetés (bérminimumon felüli 

alapbér + törvényestől magasabb műszakpótlék + 
teljesítménybér + mozgó bérek)

•  fél évente prémium
•  cafeteria •  céges rendezvények
•  hosszú, távú megbízható munkahely
•  teljes munkaidő
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KNAUF INDUSTRIES HUNGARY Kft. munkatársakat keres 
folyamatosan bővülő csapatába, az alábbi pozíciókba:

Feladatok:
•  Megrendelések alapján termékgyártás félautomata gépen
• Termékek ellenőrzése, mérése
• Termékek csomagolása
• Dokumentáció vezetés

Elvárások:
• Számítógép alapfokú ismeret
• Átlagos műszaki érzék
• Önállóság

Munkaidő: 5 + 2 (5:50-13:50; 13:50-21:50; 21:50-5:50)
Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Bakony utca 4.
Amit kínálunk:  

• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria: évi bruttó 300.000 Ft
• Havi prémium: teljesítmény, jelenléti
• Stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Közigazgatási határon kívül érkezőknek 100% buszbérlet 
Jelentkezni lehet az allas@knauf.fr levelezési címre 
küldött fényképes önéletrajzzal lehet, a tárgyban 

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

Feladatok:Feladatok:
EPS Vágógép kezelő
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•  Minimum 8 általános iskolai 
végzettség

•  Pontos, precíz, felelősségteljes 
munkavégzés

OPERÁTOR 
Munkakörbe keresünk kollégákat!  

Magyar Hangszóró Rendszerek Kft. - 8000 Székesfehérvár, Finn utca 2. 

Telefonszámunk: 06-22/510-400 ~ 06-30/321-5613 

E-mail címünk: allas@premiumsoundsolutions.com 

Amit kínálunk Számodra: Jövőbeni feladataid: 

Amit elvárunk Tőled: 

• 2 műszakos munkarend vagy fix 
éjszakai műszak (8 órás munkaidő)  

• Emelt összegű műszakpótlék 40%, 
hétvégi rendkívüli túlóra esetén 150% 

• Versenyképes fizetés 
• Bónuszok 
• Cafeteria 
• Munkatársi ajánlói program  

(nettó 100.000 Ft az ajánló személynek 
és 50.000 Ft az ajánlott kollégának)  

• Tiszta, légkondícionált munkakörnyezet 
• Szerződéses buszjárat  - 100%-os 

támogatás 

• A műveleti utasítás szerinti 
összeszerelés 

• Az elkészített hangszórók ellenőrzése 
• Az egyes munkaállomásokhoz tartozó 

gépek kezelése 

• Minimum 8 általános iskolai 
végzettség 

• Pontos, precíz, felelősségteljes 
munkavégzés 

Ha fontos számodra, hogy egy családias légkörben, 
káros anyagoktól mentes környezetben  

végezd értékteremtő munkád, ne gondolkozz sokat! 
Csatlakozz hozzánk! 

A belgiumi központú Premium Sound Solutions székesfehérvári leányvállalatában kollégáink több, mint húsz éve állítanak elő prémium minőségű 
hangszórókat. Vevőink többek között az Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, a Volkswagen - , valamint a PSA csoport. 

Magyar Hangszóró Rendszerek Kft. - 8000 Székesfehérvár, Finn utca 2.
Telefonszámunk: 06-22/510-400 ~ 06-30/321-5613
E-mail címünk: allas@premiumsoundsolutions.com

OPERÁTOR      Munkakörbe keresünk kollégákat!
A belgiumi központú Premium Sound Solutions székesfehérvári leányvállalatában kollégáink több, mint húsz éve állítanak elő 

prémium minőségű hangszórókat. Vevőink többek között az Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, 
a Volkswagen - , valamint a PSA csoport.

Amit kínálunk Számodra:
•  A műveleti utasítás szerinti 

összeszerelés
•  Az elkészített hangszórók 

ellenőrzése
•  Az egyes munkaállomásokhoz 

tartozó gépek kezelése

Jövőbeni feladataid:

Amit elvárunk Tőled:
Ha fontos számodra, hogy egy 

családias légkörben, káros 
anyagoktól mentes 

környezetben végezd értékteremtő 
munkád, ne gondolkozz sokat! 

Csatlakozz hozzánk!

OPERÁTOR 
Munkakörbe keresünk kollégákat!  

Magyar Hangszóró Rendszerek Kft. - 8000 Székesfehérvár, Finn utca 2. 

Telefonszámunk: 06-22/510-400 ~ 06-30/321-5613 

E-mail címünk: allas@premiumsoundsolutions.com 

Amit kínálunk Számodra: Jövőbeni feladataid: 

Amit elvárunk Tőled: 

• 2 műszakos munkarend vagy fix 
éjszakai műszak (8 órás munkaidő)  

• Emelt összegű műszakpótlék 40%, 
hétvégi rendkívüli túlóra esetén 150% 

• Versenyképes fizetés 
• Bónuszok 
• Cafeteria 
• Munkatársi ajánlói program  

(nettó 100.000 Ft az ajánló személynek 
és 50.000 Ft az ajánlott kollégának)  

• Tiszta, légkondícionált munkakörnyezet 
• Szerződéses buszjárat  - 100%-os 

támogatás 

• A műveleti utasítás szerinti 
összeszerelés 

• Az elkészített hangszórók ellenőrzése 
• Az egyes munkaállomásokhoz tartozó 

gépek kezelése 

• Minimum 8 általános iskolai 
végzettség 

• Pontos, precíz, felelősségteljes 
munkavégzés 

Ha fontos számodra, hogy egy családias légkörben, 
káros anyagoktól mentes környezetben  

végezd értékteremtő munkád, ne gondolkozz sokat! 
Csatlakozz hozzánk! 

A belgiumi központú Premium Sound Solutions székesfehérvári leányvállalatában kollégáink több, mint húsz éve állítanak elő prémium minőségű 
hangszórókat. Vevőink többek között az Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, a Volkswagen - , valamint a PSA csoport. 

•  2 műszakos munkarend vagy fi x éjszakai 
műszak (8 órás munkaidő)

•   Emelt összegű műszakpótlékok:
40% pótlék 18:00-22:00 óráig
60% pótlék 22:00-06:00 óráig

• Versenyképes fi zetés
• Bónuszok, Cafeteria
•  Munkatársi ajánlói program 

(nettó 100.000 Ft az ajánló személynek és 
50.000 Ft az ajánlott kollégának)

• Tiszta, légkondicionált munkakörnyezet
• Szerződéses buszjárat - 100%-os támogatás
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Gyorsan sok pénzt 
szeretnél keresni?  
Van egy tippünk! 

ALKALMI munkalehetőség 
KIEMELT BÉREZÉSSEL egy és két műszakos munkarendben!
Amit kínálunk:- Azonnali munkába állás-  Rugalmas munkaidő beosztás
-  Hosszútávú 

munkalehetőség- Kiemelt bérezés- Garantált jó hangulat- Családias légkör
Részletekért keress minket a 70/630-1230-as telefonszámon!
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VT Plasti c Gyártó Kft .
Felvételt hirdet műanyag fröccsöntött 

alkatrész gyártásához
TERMELÉSI MUNKATÁRS munkakörbe

Munkavégzés helye:
• 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzett ség
• Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt
• 5 napos, 3 műszakos, napi 8 órás munkahét

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező jutt atási csomag (bónuszprogram)
•   Három műszakos munkarendben a kezdő bér 

207.000Ft+pótlékok
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata
• Helyi bérlet támogatás nett ó 7000 Ft értékben
• Munkatárs ajánlási program nett ó 40.000-100.000Ft értékben

Tesztí rás: 2019.04.16. 10 óra
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.  188. sz. épület

tel.: 22/554-097
HA LEMARADT A TESZTÍRÁSRÓL EGYEZTESSEN 

KOLLÉGÁNKKAL ÚJ IDŐPONTOT!

VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .
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Székesfehérvári 
cég keres 

víz-gáz-fűtés 
- szerelőket 
•  Üzemanyag vagy  

bérlettérítés. 
•  Kiemelkedő  

kereseti lehetőség: 

Tel: 30/8590-746

szakképzett

nettó 
350.000 Ft/hó
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meghirdeti Húsvét előtti adománygyűj-
tését Székesfehérváron az Öreghegyi Közösségi Ház. 

A szervezők tartós élel-
miszert, gyermekjátékokat, 
gyermekkönyveket, háztar-
tási eszközöket és műsza-
ki cikkeket, valamint „ci-
pősdoboz” ajándékcsoma-
gokat várnak, ezekkel sze-
reznének örömet a rászoru-
lóknak. A húsvéti akcióról 
Östör Annamária, a körzet 
önkormányzati képviselő-
je, Kiss Dorottya, A Szabad-
művelődés Háza igazgató-
ja, valamint Szonthagné 
Kovács Erika, a Szegénye-
ket Támogató Alapítvány 
(SZETA) képviselője adott 
tájékoztatást.

Östör Annamária a koráb-
bi akciók pozitív tapasztala-
tait emelte ki, s elmondta, 
hogy olyan tárgyakat vár-
nak, amelyek valóban hasz-
nosak lehetnek, és igazán 

ajándékot jelentenek a rá-
szorulóknak. Hozzátette, 
az öreghegyiek az elmúlt 
években is nagyon adakozó-
ak voltak, és sok szép hasz-
nálati tárgyat, illetve tartós 
élelmiszert gyűjtöttek össze 
a rászorulóknak, de a város 
szinte valamennyi részéből 

érkeztek felajánlások. Kiss 
Dorottya, az ÖKH-t is  mű-
ködtető A Szabadművelődés 
Háza igazgatója elmondta, 
hogy idén a felajánlásokat a 
Szegényeket Támogató Ala-
pítvány fogadja. A SZETA 
nemcsak ebben az időszak-
ban, hanem egész évben szí-

vesen veszi át a felajánláso-
kat a Had utca 5. szám alatt. 
Szontaghné Kovács Erikával 
való egyeztetés után kerül-
het erre sor. A SZETA iroda-
vezetője a 30/458-4926-os 
telefonszámon érhető el.

A tájékoztatón az alapít-
vány képviselője kiemelte, 
az év minden napján fon-
tos, de az ünnepek előtt ki-
emelten az, hogy odafigyel-
jünk a rászorulókra. Min-
den család szeretne ünnepi 
hangulatot teremteni, a leg-
kisebbeknek örömet okoz-
ni. Ehhez az adományozók 
is nagyban hozzájárulhat-
nak, ha olyan játékot, köny-
vet hoznak, amelyeket ma-
guk is jó szívvel használ-
nának. A tartós élelmiszer 
kapcsán hozzátette, az ün-
nepi időszakban a sütéshez 
való dolgokat várnák a leg-
szívesebben a családok.

  -mátay

Húsvéti adománygyűjtés

Az idén is gyűjtenek  
a rászorulóknak

Farkas Barbara Kitti győ-
zelmével ért véget az orszá-
gos Miss Alpok Adria Fejér 
Megye Szépe 2019 szépség-
verseny, melyre Velencén 
került sor. A megméretteté-
sen választották meg Ezerjó 
Szépét is, aki Varga Domi-
nika lett. A közönségdíjat 
a székesfehérvári Kanczler 
Viktória, a legszebb moso-
lyért járó elismerést Szabó 
Emese kapta, a Velence Szé-
pe különdíjat pedig Luká-
csik Anna vehette át az ese-
mény fővédnökétől, Velen-
ce polgármesterétől, Koszti 
Andrástól, aki a 10 fős zsű-
riben is helyet foglalt - má-
sok mellett - három koráb-
bi királynő, Bársony Péter 
szállodaigazgató és Masz-
lavér Gábor EFOTT feszti-
váligazgató társaságában. 
A fő verseny első udvarhöl-
gye is fehérvári lett, Szabó 
Nikoletta személyében.  A 
versenyzők négy alkalom-

mal mutatkoztak be a zsű-
rinek, valamint a nagyszá-
mú érdeklődő közönségnek. 
A nyitó, utcai, sportos ruhát 
követően a második körben 
kimondottan a lányoknak, 
egyedileg, méretre készített 
fürdőruhában léptek szín-
padra a szépségek, majd a 
koktélruhák következtek. 
Az első kör végén a zsűri 
döntése alapján négy lány 
búcsúzott el, így kialakult 
a legjobb 12 csapata. A szü-
netekben sem maradt üres a 
színpad, fellépett a Frenergy 
Fit Dance tánccsoport, va-
lamint az első alkalommal 

2018-ban kiírt Fehérvár Tán-
cosa tehetségkutató verseny 
győztese, Tátrai Réka. A kö-
zönség tapsolhatott továbbá 
Ruff Nikolettnek, a Fehér-
vár Hangja verseny három-
szoros döntősének, 2016-os 
különdíjasának.

A minikoncertet követő-
en a lányok gyönyörű esté-
lyi ruhákban vonultak ismét 
színpadra, immár utoljára, 
hogy aztán elhangozzanak 
a fentebb már közölt győztes 
nevek. A főverseny nyertese, 
Far-kas Barbara Kitti vehet 
majd részt a Miss Alpok Ad-
ria nagydöntőjében.  -mátay

Szépségparádé fehérvári díjazottakkal

A Fehérvár AV19 jégko-
rong csapatának válogatott 
védőjét, Stipsicz Bencét is 
jelölték az EBEL-szezon leg-
jobb fiatal játékosa címre. A 
Volán kiválósága végül a 2. 
helyet szerezte meg a három 
szálon futó voksoláson. Az 
öt legjobb játékost szakér-
tők emelték ki, rájuk szavaz-
hattak a szurkolók az EBEL 
honlapján, s külön voksolást 

tartottak az edzők és az új-
ságírók számára. Stipsicz a 
szurkolói szavazáson har-
madik, az edzőknél és a 
szakíróknál második lett, 
így összesítésben a máso-
dik legtöbb voksot tudhatta 
magáénak Benjamin Niss-
ner, a Vienna Capitals játé-
kosa mögött.  A FAV19-hez 
fűződő hír még, hogy Kóger 
Dániel után Jonathan Harty 
is meghosszabbította szer-
ződését, miközben Hári Já-
nos egy finn top csapattól 
kapott olyan ajánlatot, hogy 
elhagyja a fehérvári egyle-
tet. A hírek szerint a kapus 
Carruth is másfelé veszi az 
irányt két év után, Sofron 
István pedig még hezitál, 
de, ha nem garantálják szá-
már a több játéklehetőséget, 
akkor távozhat a korábbi 
EBEL-gólkirály is.  -mátay

Stipsicz Bence a második 
legjobb fiatal

Stipsicz Bence  Fotó: Fehérvár AV19

Köztéri kincseink: Szabadság kútja
Jáky József Szakiskola tanulói, 1955
Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11.
Rolf SingerMagazin

Minden érintettet kiértesített 
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET 
Zrt.) 2019. március 31-ig arról az 
egyszeri lehetőségről, hogy 
rendkívül kedvezményes felté-
telekkel újra tulajdonosává vál-
hatnak korábbi ingatlanuknak. 
Az ügyfeleknek a levél kézhez-
vételétől számítva 60 napjuk 
van, hogy reagáljanak a NET Zrt. 
megkeresésére, ellenkező eset-
ben nem csak a kedvezményes 
visszavásárlásról maradnak le, 
de a jelenleg fennálló kedvez-
ményes bérleti konstrukció le-
hetőségét is elveszítik. 

További információk Székes-
fehérváron a Várkörút 6. szám 
alatt működő ügyfélszolgálati 
irodában kérhetők!

Most újra 
lakástulajdonosok 
lehetnek az ügyfelek
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Igen: a BENTELER-nél bármi lehetséges. A vállalati tehetséggondozástól a nemzetközi karrierig, 
a fejlődési irányok sokféleségével és személyre szabott fejlődési lehetőségekkel támogatjuk 
kollégáink karrierútját. A BENTELER-nél mindig tudjuk a választ a jövővel kapcsolatos 
kérdéseidre, és megtaláljuk a hozzád leginkább illeszkedő utat.“ Be it all at BENTELER!” – vagyis 
a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Az Ön új munkahelye 

A BENTELER csoport mindig tudja a megoldást.Munkatársaink minden divíziónkban, minden lokációnkon 
profitálhatnak a multinacionális hátterünk adtalehetőségek sokféleségéből. Vállalatunk világszerte közel 
30.000 alkalmazottat foglalkoztat 37 különböző országban.  

Ez természetesen érvényes a BENTELER Automotive divíziójára is, ahol intelligens megoldásokat kínálunk 
az autóipar számára, kiszolgálva csaknem minden jelentős jármű gyártó vállalat igényét a biztonság, a 
környezet és a hatékonyság területén. Legyen az karosszéria, alváz vagy motor, az általunk fejlesztett 
termékek, anyagok és technológiák folyamatosan új szabványokat teremtenek. 

Mindez a találékonyságunknak köszönhető, mert hisszük, hogy bármit meg tudunk valósítani. Mi úgy 
mondjuk: “Be it all at BENTELER”, azaz a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

A BentelerAutótechnikaKft. 

OPERÁTOR munkatársat keres 

Szeretnél egy kisebb összetartó csapatban dolgozni, ahol fontosnak érezheted 
magad? Kollégáink várnak Téged! 

Az ideális jelölttel szemben támasztott elvárások: 
 minimum általános iskolai végzettség 
 monotónia tűrés, műszaki érzék 
 precíz, pontos munkavégzés 
 többműszakos munkarend vállalása (3 műszak vagy 12 órás folyamatos) 

Amit kínálunk: 
 családias környezet, 10-12 fős csoportokban való munkavégzés 
 kezdő kereseti lehetőség 3 műszakban: br. 230.000 - 270.000 Ft 
 kezdő kereseti lehetőség 12órás folyamatos műszakban: br. 320.000-375.000 Ft 
 cafeteria: 24.500 Ft/hó(már a próbaidő alatt is) 
 13. havi fizetés 
 munkatárs ajánlási bónusz (nettó 100.000 Ft minden újoperátor munkatárs után) 
 ötletpénz, jubileumi jutalom 
 határozatlan idejű munkaszerződés, hosszú távú munkalehetőség 
 ingyenes sport- és masszázs szolgáltatások 
 ingyenes céges buszjáratok 

 

 
      facebook.com/benteler.career 

      linkedin.com/company/benteler-group 

   www.career.benteler.com 

 

Jelentkezését várjuk: 
- elektronikus formában email címünkre 
- jelentkezési lap kitöltésével (portánkon) 
 
Munkavégzés helye: Mór 
 
Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 
Ingyenesen hívható számunk:  
         06 80 828 828 
 
E-Mail: hr.mor@benteler.com 
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Igen: a BENTELER-nél bármi lehetséges. A vállalati tehetséggondozástól a nemzetközi karrierig, a fejlődési irányok 
sokféleségével és személyre szabott fejlődési lehetőségekkel támogatjuk kollégáink karrierútját. A BENTELER-nél mindig 
tudjuk a választ a jövővel kapcsolatos kérdéseidre, és megtaláljuk a hozzád leginkább illeszkedő utat.“ Be it all at 
BENTELER!” – vagyis a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Szeretnél egy kisebb összetartó csapatban dolgozni, ahol fontosnak érezheted magad? Kollégáink Téged várnak! 

 
 

Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

A Benteler Autótechnika Kft. 

Gépbeállító munkatársat keres 

Feladataid között szerepel többek között: 

 Termelő gépek beállítása az előírások szerint 
 Szerszámcsere, illetve szerszámok átszerelésének végrehajtása 
 Termékváltások megfelelő minőségű és hatékony véghezviteleés dokumentálása 
 Gyártás közbeni technológiai paraméterek korrekciója 
 Első-darab minőségének ellenőrzése és dokumentálása 
 Megfelelő szerszámok kiválasztása, technológia ellenőrzése 
 Gépek működésének biztosítása a gyártási hatékonyság és a minőség 

figyelembevételével, állásidők pontos regisztrálása és javaslat a fejlesztésre 
 Szakmai támogatást nyújtása a területhez tartozó operátor kollégáknak 

Te vagy az ideáli jelölt, amennyiben: 

 Minimum 1-3 év releváns szakmai tapasztalattal rendelkezel 
 Középfokú végzettséged / technikusi végzettséged van 
 Tudod vállalni a többműszakos munkarendet 
 Önállóan tudsz dolgozni és jól reagálsz a felmerülő problémákra 

 
Amit kínálunk: 
 

- Versenyképes bérezés 
- Cafeteria: 24.500 Ft/hó (már a próbaidő alatt is) 
- Havi 10.000 Ft jelenléti pótlék 
- Teljesítménybér 
- 13. havi fizetés 
- Munkatárs ajánlási bónusz (100.000 Ft minden új munkatárs után) 
- Ötletpénz 
- Jubileumi jutalom 
- Határozatlan idejű munkaszerződés 
- Ingyenes sport- és masszázs szolgáltatások 
- Ingyenes céges buszjáratok 
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JELENTKEZÉS 

 
      facebook.com/benteler.career 

   linkedin.com/company/benteler-group 

   www.career.benteler.com 

Jelentkezését várjuk: 
- elektronikus formában email címünkre 
- jelentkezési lap kitöltésével (portánkon) 
 
Munkavégzés helye: Mór 
 
Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 
Ingyenesen hívható számunk:  
         06 80 828 828 
 
E-Mail: hr.mor@benteler.com 
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-től -től

Szombathely

Gyula

-től990 Ft/m²
-től1.590 Ft/m²

34.990 Ft

199.990 Ft

1 hét alatt beépítve!

A képek illusztrációk, az árak visszavonásig érvényesek, 
Forintban értendőek és az áfát tartalmazzák!

UGYE TUDJA? Műanyag nyílászáróban is hasonló akciók a piacvezetőtől!

óriási

Akciók
óriási

Akciók
2019. április 30-ig

AJTÓ • ABLAK • PARKETTA • GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉSAJTÓ • ABLAK • PARKETTA • GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉS

jola.hu

jola.hu

Székesfehérvár

06 20 400 50 36

Széchenyi utca 99.

szekesfehervar@jola.hu Nyitvatartás:
h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

Padlókisöprés!

DiÓ Dekor Plus fóliás felülettel
75 cm széles falnyílásba
95-114 mm-es falvastagságig

Választható 
AJÁNDÉK 

KILINCCSEL

PLUS
DEKOR 

• 20m² -től 200m² -ig válogathat 
készleten maradt padlóinkból már:

• 7 mm, AC3-31 -es 
laminált padlók már:

*Az akció csak fehérvári üzletünkben!

*Részletek: belteriajtobirodalom.hu

*Részletek: garazskapubirodalom.hu

Válasszon aktuális 
akcióink közül:

• Garázskapu OKOSVEZÉRLÉSSEL 
289.990 Ft helyett most csak: 

(2 250 x 2 025 mm-es, fehér, szélesbordás)

• alapkivitelű 
garázskapuink:

Beltéri ajtó

• Kapuvásárlása mellé most AJÁNDÉK éjszaka 
Gyulán, vagy Szombathelyen!

akár 1 hét alatt!
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VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEMKIS- ÉS NAGYKERESKEDELEMKIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.
Nyitva: H-P: 8-1630, Szo: 8-12. Tel: 22/747-660, 06-70/423-0060

szekesfehervar@vasanyag.hu • www.vasanyag.hu

Kengyelek 
legyártása, 

méretre vágás, 
házhoz szállítás.

Vasanyagok, bádogos termékek, 
fonatok széles választékával 
várjuk kedves Vásárlóinkat!
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A tavasz érkezésével a lelkünk is igazi virágzáson 
megy át és legjobb esetben nincs ez másképp a 
közvetlen környezetünkkel sem.

Mindenképpen érdemes 
rászánnod egy napot laká-
sod rendbetételére és alapos 
nagytakarítására. Mielőtt 
bármilyen átalakításnak 
nekifognál, érdemes ezt 
első pont gyanánt felvenni 
a listádra, másképpen hiá-
ba díszítesz, az összhatás 
nem lesz az igazi. Ameny-
nyiben ezt már elvégezted 
hozzáfoghatsz az „igazi 
munkához”.Kézenfekvő, 
hogy friss virágok – példá-
ul tulipán vagy szellőrózsa 
– beszerzésével könnyedén 
érhetsz el tavaszias hatást, 
ami az otthonodat érinti. De 
nem a vágott virág az egyet-
len módja az igazi tavaszi 
hangulatkeltésnek. Hatal-
mas meglepetéseket okoz-
hatsz pár, az erdőből szár-
mazó cseresznyefa ág vagy 
aranyvessző beszerzésével, 

ezekkel ugyanis még ter-
mészetesebb hatást érhetsz 
el otthon. Ne feledd, hogy 
nem csak az étkezőaszta-
lon vagy a nappaliban mu-
tatnak jól ezek. 

Helyezz el minden egyes 
helyiségben egy csipet ta-
vaszt. Amennyiben ezeket 
már mind beszerezted, jö-
het a következő szint. Vásá-
rolj színes párnákat, akassz 
színes virágokat ábrázoló 
képeket a falra, vagy csak 
próbálj meg világosabb tó-
nusú textíliákkal dolgozni. 
Válassz friss aromájú laká-
sillatosítót, amely a tava-
szi mezők hangulatát idé-
zi meg a levegőben. Hiába 
imádjuk a mézeskalácsot és 
a vaníliát, ideje váltani. A 
várt hatás garantáltan nem 
marad el.(forrás: otthono-
kesmegoldasok.hu)

Csempészd a tavaszt otthonodba
SZÉKESFEHÉRVÁR

SÁRKERESZTÚRI 73/A

06-30-300-56-34
www.albagranit.hu

350.000 Ft

Nyitva tartás: hétfő, szerda és péntek: 9:00-16:00-ig, 
más napokon időpont egyeztetéssel.

Heti akció:   Dupla gránit

ALBA GRÁNIT

Akció ideje: 2019.04.11-2019.04.18.

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető
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Otthon - Építés 
Lakberendezés
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Székesfehérvár
Kiadó: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., 

8200 Veszprém, Házgyári út 12. 
Felelős kiadó:   

Heffler György és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók 

Főszerkesztő: Heffler György 
Lapigazgató: Tóth Tamás 

Szerkesztőség és postacím: 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1. 

Telefon: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661 
Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina 

Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné 
  

Nyomás: Lapcom Zrt.  
 

Megjelenik: 41.000 példányban 
Székesfehérvár valamint  Agárd, Bodajk, Csór, 
Csókakő, Dinnyés, Fehérvárcsurgó, Gárdony,  

Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kápolnásnyék,  
Kincsesbánya, Kőszárhegy, Lovasberény,  

Magyaralmás, Mór, Pákozd, Pátka, Polgárdi, 
Sárszentmihály, Sukoró, Szabadbattyán, Úrhida, 

Velence, Seregélyes településeken.

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  kedd 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: szekesfehervariszuperinfo@maraton.hu

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirde-
téseket felhasználni tilos! A kiadó az elfogadott megrendelés 
alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi ságáért, 
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, 
az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket 
és hátrányokat a megrendelőre hárítja. A Szerkesztőség fenn-
tartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szer-
kesztésére és közlésére. Színhelyességért csak hozott PROOF 
esetén tudunk felelősséget vállalni!

· BELVÁROSI IGÉNYES, 2 szobás lakás,
eladó: 12,05 M Ft. Tel: 06-70/412-3570
· Palotavárosi, NAPPALI+fél szobás
azonnal költözhető téglalakás: 11,5 M
Ft. Tel: 06-70/469-3360

· Lovasberényi, nappali + 4 szobás
családi ház nagy telekkel eladó: 22 M Ft.
Tel: 06-70/469-3550

· GARZONHÁZBAN, 10-BŐL 4. EME-
LETI, 1 szobás lakás eladó: 8,5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3570

· Tóvárosban 8. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó: 11,99 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580

· Vezér utcákban felújítandó házrész,
telekkel eladó: 14 M Ft.
Tel: 06-70/388-5215
· Palotavárosban 3 szobás, kiváló állapotú,
költözhető téglalakás eladó: 16,4 M Ft.
Tel: 06-70/388-5520
· Palotavárosi, 1+2 félszobás, felújított
lakás eladó: 13,7 M Ft.
Tel: 06-70/412-3260

• Palotavárosi 53 m2-es, 1+2 fél 
szobás, közepes állapotú lakás eladó: 
24,3 M Ft. Tel.: 70/716 9850
• Feketehegyen, 3 szobás, 90 m2-es 
tégla családi ház eladó: 26,9 M Ft. Tel.: 
70/412 5115
• Bodajkon frekventált elhelyezkedésű, 
132 m2-es üzlethelyiség eladó: 10 M 
Ft. Tel.: 70/716 8580
• Maroshegyi 4. em-i, azonnal költöz-
hető, 54 m2-es, 2 szobás lakás: 17,9 
M Ft. Tel.: 70/388 6608
• Palotavárosi 49 m2-es, 2 szobás, 
esztétikailag felújított lakás eladó: 22 
M Ft. Tel.: 70/716 9850
• Úrhidán 77 m2-es, 2+1 félszobás 
családi ház, garázzsal eladó: 22,8 M 
Ft. Tel.: 70/412 5115
• Maroshegy központjában 90 m2-es 
CSALÁDI HÁZ eladó: 15,5 M Ft. Tel.: 
70/388 6608
• Öreghegyen nappali 4 szobás, új 
építésű ikerház garázzsal eladó: 52,5 
M Ft. Tel.: 70/716 8580
• Gárdony számozott utcáiban 42 m2-
es, tégla építésű nyaraló eladó: 19,9 M 
Ft. Tel.: 70/469 3535
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HORVÁTH SÍRKŐHORVÁTH SÍRKŐ
SÍREMLÉKEK 
TAVALYI 
ÁRAKON!
Saját termékekkel, 
nem kínai sírkövekkel 
dolgozunk.

Tel.: 20/9756-229; 20/325-3391
22/452-040

Facebook: Horváth Sírkő

dolgozunk.dolgozunk.

Tel.: 20/9756-229; 20/325-3391

2-es GRÁNIT 
SÍREMLÉK
TÖMÖR KERETTEL,
LEFEDVE
Teljes kivitelezéssel:
385.000 Ft-ért! 26
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Dugulás-elhárítás
falbontás nélkül

0-24 óráig hétvégén is.
tel.: 06-30/723-6890

24
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REDŐNY
árnyékolók gyártása, 

szerelése, javítása rövid 
határidővel!

Gurtni, zsinór csere!
06-30/703-2558 
www.albaroll.hu

25
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Reális áron vállaljuk: 
lapostetők víz és hőszigetelését, pára-

szellőzők beépítését, homlokzati hőszi-
getelést, kőműves -festő munkákat. 

06-20/931-2072 27
76

74

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45% kedvezménnyel július 31-ig! 

Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,  
roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés-javítás

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel 2019.04.30-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,

roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés

zsoltarnyekolas@gmail.com
Tel.: 06-30/505-5249
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REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000

TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁS
30/977-1860 24

61
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés 

egész megyében 
30/977-1860 24

61
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06-30/9304-789

Hőszigetelt redőnyök, műanyag 
nyílászárók, szúnyoghálók, sza-
lagfüggönyök, reluxák reális áron, 
ingyenes felméréssel vidéken is +nyugdíjas kedvezmény

16
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Villanybojler tisztítás, javítás, csere.  
Duguláselhárítás, csatornatisztítás.  

06-70/203-8571 234702

REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000 24

57
76

Vizes falak szigetelése. 
06-70/530-8227 186256

Villanyszerelés, 
lámpa, dugalj, kapcsoló, elosztó 

csere egész megyében.  

06-30/540-7572 25
99
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INGATLAN

Almássyn 2 szobás erkélyes gázfűtéses la-
kás 21.000.000Ft www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2878 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*56249*

Eladó-kiadó családi házakat, lakáso-
kat keresünk Székesfehérváron -kör-
nyékén Ötletház Ingatlan-Hiteliro-
da, Sütő 8. tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719

*56247*

József utcában 2 szobás erkélyes la-
kás 18.900.000Ft www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2646 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*56256*

Öreghegyen 2 különálló 2 generációs, jó ál-
lapotú családi ház, 2 garázzsal www.otlet-
hazingatlan.hu Kód:S900 tel.:06-20/5944-
027,06-20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hi-
teliroda

*56251*

Rádión 2 szobás gázfűtéses szép la-
kás 18.000.000Ft www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2647 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*56254*

Szabadbattyánban jó állapotú családi há-
zak 31.000.000Ft-34.000.000Ft www.ot-
lethazingatlan.hu Kód:V3394;V3406 tel.:06-
20/5944-027,06-20/442-4719, Ötletház 
Ingatlan-Hiteliroda

*56261*

Sűrgősen lakást keresek készpénzfizetés-
sel reális áron! Minden állapotú érdekel. 06-
70/703-9997

*68244*

Székesfehérváron felújítandó családi há-
zat, lakást vásárolnék! Magánszemély, 
készpénzért. Tel:06-30/288-4567

*53759*

Vidéki házat, nyaralót bérelnénk, később 
megvásárolnánk. Nyugdíjas tanár, épü-
letgépész házaspár. 06/20/490-1124, 
06/30/218-6994

*55501*

LAKÁSKERESÉS

Készpénzért lakást vásárolok tulajdonostól 
lehet hitellel terhelt, résztulajdon is. Tel:06-
30/850-8000

*26781*

Székesfehérvár Belvárosa környékén 
keresek 2 szobás lakást, 16 millió Fo-
rintért. Felújításra szoruló előnyben. 
06703295030

*51212*

ALBÉRLET

Kelemen Béla úton I.emeleti, 1,5 szobás, 
erkélyes lakás, nem dohányzó egyedülálló 
hölgynek vagy házaspárnak, hosszú távra 
kiadó. Érd:06-30/670-3103

*55629*

Sarló utcában kétszobás, erkélyes, 1.eme-
leti, bútorozatlan lakás márciustól kiadó. 06-
20/669-4797

*53179*

1,5 szobás lakás nemdohányzó párnak 
hosszútávra kiadó. 06-30/394-6295

*56059*

ÉPÍTÉSI TELEK

Pákozdon, a Honvéd utcában, 1546 nm-es 
építési telek 6,5 M Ft-ért eladó. Víz, villany, 
csatorna a telken belül, gáz az utcában. Tel: 
06-30/348-9098

*56046*

Szabadbattyánban, a Kertész utcában el-
adó egy 17 m széles, összközműves építési 
telek. Irányár: 6 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

*56049*

ÉPÍTőANyAG

ÜDÜLő, HÉTVÉGI HÁZ

Harkányban kétszintes, tégla építésű, fel-
újított nyaraló fürdőhöz közel eladó. Tel.: 06-
30/678-2193.

*53835*

ÜZLET, IRODA

Oroszlány központjában, frekventált 
helyen 360 nm-es földszinti ingatlan + 
hozzá tartozó 160 nm-es pince (üzle-
teknek, vendéglátóegységnek, irodák-
nak, rendelőknek, szolgáltatásoknak 
kiválóan alkalmas vagy lakásokká ala-
kítható), amely több bejárattal rendel-
kezik, piaci ár alatt tulajdonostól eladó. 
Tel.: 06-30/9292-622

*55615*

GÉP- SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO he-
gesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475

*52930*

JÁRMÛ

Autókat vásárolunk bontásra, elszállítás és 
hivatalos igazolás kiállítása ingyenes. 06-
30/7420-830

*55583*

Forgalomból kivonandó gépjárműveket át-
veszünk ár megegyezés szerint. Hivatalos 
bontási papírt adunk. Teljes körű ügyintézés. 
Tel.: +36-70/593-2299

*53530*

Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777

*53524*

Készpénzes autófelvásárlás Székesfehér-
váron. Olcsótól a drágáig! Kérje árajánlatun-
kat telefonon: 06705408354

*70546*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-
lalok Lindab lemezzel, cserepes le-
mezzel és Tondach cseréppel. Ré-
gi tető felújítása, lapos tető szigetelés. 
Számlaképesen: Mátyás Európa Hu 
Kft. +36303771758, +36702199107, 
+36202664701

*55437*

Best-Unió nyílászárók, árnyékolóberende-
zések gyártása, beépítése, javítása. Teljes-
körű lakásfelújítás. 06-20/336-0011, 06-
20/4038-400

*52860*

Bútorasztalos munkák, szobabútor, kony-
habútor, irodabútor, gardrobok tervezése, 
összeállítása, beszerelése. Tel:06-20/530-
6222

*46420*

DRV ügyvéd, ingatlan szerződések, cég-
ügyek, Fejér megyében házhoz megyek. 
Érd:06-20/385-0592

*51595*

Fa -műanyag redőnyök -reluxák -rovar-
hálók készítése, javítása. Nyári László 06-
22/338-536, 06-30/3483-370.

*49127*

Gurtni csere, új redőny készítése, fa-
redőny javítás hétvégén is, gyors precíz 
munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-
6273

*55790*

Kádfényezés beépített állapotban garanci-
ával. 06-20/9262-060

*66813*

Kémény bélelés, felújítás bontás nél-
kül, garanciával. Cserépkályha forgal-
mazás, építés. www.szucs.kemeny-
cserepkalyha.hu, 06-70/427-0742

*47824*

Kőműves, ács, festő munkákat, burkolást, 
bontást vállalunk 06-30/364-9408

*25885*

Lakásom berendezéséhez keresek bú-
torokat, dísztárgyakat, stb. 0620/5567-
141.

*55642*

Lapostetők, garázsok szigetelése, tiszta-
sági festés, laminált parketta rakás. Érd:06-
70/6455-572

*50421*

Mosógépek, mosogatógépek, hűtők ja-
vítása garanciával. Csergő Szabolcs 06-
20/215-8708

*69294*

Nem kidobni áthuzatni! Kárpitozott bú-
torok áthúzása, készítése. Szfvár, Varjú 
u. 34. Feketehegy Tel:06-22/326-128, 
06-20/263-1214

*67856*

Nyílászárók szigetelése, passzítása, redő-
nyök, szúnyoghálók, árnyékolók készítése, 
javítása, penészmentesítés. 06-30/294-
6022, www.peneszeltavolitasa.hu

*46510*

Számítógép, laptop javítás! Lefagy, las-
sú, nem indul? Telepítések, vírusírtás, adat-
mentés. Házhoz megyek (vidékre is)! Nyug-
díjasoknak kedvezmény! 06-70/255-0066

*88549*

Számítógép, laptop, notebook javítás-ví-
rusírtás, kérésre helyszíni kiszállással! Tel: 
06-20/444-2971

*66921*

Szobafestés, mázolás, tapétázás, „minő-
ségi munka elérhető áron” . Tel: 06-20/934-
7054

*90263*

Szobafestés -mázolás, tapétázás. Szőnyeg 
-műpadlózás, laminált parkettázás. Tel:06-
70/453-5456, 06-30/534-6337, 06-
22/786-021

*40634*

Vállalunk köműves munkát, gipszkartono-
zást, hideg -meleg burkolást, festés -mázo-
lást. Azonnali kezdés. Tel:06-30/9860-694

*49731*

Vállalunk kőműves munkát, hőszigete-
lő vakolást állvánnyal együtt, gipszkartono-
zást, festést-mázolást azonnali kezdéssel. 
06-20/809-8265, 06-30/657-6830

*50248*

Székesfehérvár, Budai út 178.
Tel./Fax: +36-22/271-922

www.feherhazingatlan.hu

Frekventált helyen 
2 szobás lakás eladó.
Tel.: 20/399-3600

Családi ház  
3+2 szobás 700 m2 telken ház 

eladó. I.ár: 35,9 M Ft.  
Tel.: 20/399-3600

Belvárosban felújított  
3 szobás téglalakás eladó.

Tel.: 20/399-3600
Sóstón modern, 

4 szobás családi ház,  
900 m2 telken eladó. 
Tel.: 20/399-3600 28
05

61

Az Intercisa Lakásszövetkezet

11
11

11

az alábbi műszaki területen:
• Homlokzati hőszigetelés

A pályázati anyag átvehető a hirdetés megjelenésétől számítva, az alábbi címen:
Intercisa Lakásszövetkezet, 2400 Dunaújváros, Erdősor 43.

A pályázati anyag díja: 5000 Ft.
A pályázat leadási határideje: 2019. április 23. 12:00

Versenytárgyalás 2019. április 25. 8:00-tól

VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET

Az Intercisa Lakásszövetkezet fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan,
hogy a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa. 28

04
77
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ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

16
77

73
28

03
16

Redőny akció!  
20-40% kedvezménnyel
hőszigetelt és motoros redőny, 

reluxa, szalagfüggöny,  
szúnyogháló, napellenző  

gyártása, szerelése, javítása. 
Nyugdíjasoknak további kedvezmény! 

(Az akció április 1–30-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

26
41

82
19

13
78

FUVAROZÁS

T.: 20/576-8530, 20/576-8666

platós kisteherrel, 
Megbízhatóság

kedvező tarifa 27
67

96

KERESÜNK AZONNALI BELÉPÉSSEL:
SEGÉDMUNKÁST, KERTÉSZT

06-20/404-6044 267046

EGÉSZSÉGÜGy

Pedikűrös házhoz megy! 70/942-3049
*46449*

ÁLLÁS

A Digitas Kft szervizes-szerelő munka-
társat keres Zsámbékra. Műszaki beál-
lítottságú és szerelési tapasztalattal bí-
ró, B kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező, környezetére és munkájára igé-
nyes személy jelentkezését várjuk: 
marketing@digitas.hu-ra.

*47987*

A Dunamag Kft. termelő partnereket 
(őstermelőket) keres fólia alatti papri-
kamag termesztésre, májusi ültetés-
sel. Ha érdekli Önt a lehetőség, kérjük 
adja meg a telefonszámát, hogy egyez-
tetni tudjunk a részletekről. Jelentkez-
ni lehet e-mailben: dunamagkft@free-
mail.hu vagy telefonon: Turza Pál +36 
30 567 8545

*55533*

Ács-tetőfedő és bádogos munkákban jár-
tas kollégát keresünk Biatorbágyra. Elérhe-
tőségünk: 06/302021792 Colormetál-Lux 
Kft.

*53199*

Alto Nyomda Kft íves ofset gépre gép-
mestert keres. Érdeklődni: 06-30/902-
5500, email: hajszan.zoltan@alto-
nyomda.hu

*55670*

Áruterítő kollégákat keresünk kora regge-
li indulással. B és C jogosítvánnyal. Tel:06-
70/633-0183, aruteritok@gmail.com

*24893*

Csarnoképítő székesfehérvári cég 
munkatársakat felvesz, homlokzat és 
tető trapézlemez burkoló munkakörbe. 
Fiatalabb korosztály betanítását vállal-
juk. Érdeklődni: 8-16 óráig hétköznap 
06-30/604-0108

*48116*

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőleget és 
hosszú távú munkát biztosítunk. Érdek-
lődni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 te-
lefonszámon -JOBmotive Kft.-

*55517*

Ebéd házhozszállító céghez futárt keresünk. 
Tel: 06-20/5571-164

*53302*

Férfi eladó munkatársat felveszünk! 
Érdeklődni önéletrajzzal Kisvakond Me-
zőgazdasági boltban. Szfvár, Ady End-
re u.24.

*56193*

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakörbe, biz-
tonsági öv összeszerelő kollégákat sop-
ronkövesdi gyárába, 3 műszakos mun-
karendbe. A szállás és a bejárás meg-
oldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. havi 
fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bérelő-
leget is biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 -JOBmotive Kft.-

*55564*

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezelő, autószerelő, villany-
szerelő munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fizetés, ca-
feteria, szállás, munkába járás, haza-
utazási támogatás, bérelőleg. Érd.: 06-
70/415-9021 -JOBmotive Kft.-

*55574*

Kőművest keresek belső munkákra tel:06-
30/364-9408

*47558*

Másodállás! Karbantartás jellegű betaní-
tott munkára keresünk jelentkezőket vasár-
napi munkavégzéssel. Érd:06-30/312-4387

*08296*

Nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és mosonmagyaró-
vári munkahelyére. Versenyképes fize-
tés mellé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
06-70/415-9020 -JOBmotive Kft.-

*55571*

Székesfehérvári nyugdíjas munkatár-
sakat keresünk rugalmas munkaidőben, 
víz, fűtés és gázszerelési munkára. Tel.: 
06203668386

*56210*

Székesfehérvári ruhaválogató üzembe, 
egy műszakos munkarendbe, azonnali kez-
déssel, betanított munkásokat keresünk! 
Jelentkezni a betanítottmunka16@gmail.
com címen vagy a 06-20/2346272-es tele-
fonszámon lehet!

*48134*

OKTATÁST VÁLLAL

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-
70/637-4750. www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011).

*45801*

Gitároktatás kezdőknek, haladóknak igény 
szerinti időbeosztással. Érdeklődni: 06-
20/538-4773

*51404*

KIEGÉSZÍTő MUNKA

Előfizetett újságok kézbesítésére keresünk 
Székesfehérvárra munkatársakat mellékál-
lásba. 06-20/439-4547

*33744*

TÁRSKERESÉS

Fényképes, 20 éve sikeres, sok ezerfős 
Szivárvány Társkereső azonnali választá-
si lehetőséggel minden korosztálynak. sze-
kesfehervar.ctk.hu Tel: 06-20/444-2971

*45563*

Szabadidőnk kellemes eltöltéséhez kere-
sek 68év feletti független, magára, környe-
zetére igényes férfit. Tel:06-30/624-6947

*53838*

Szfvári. 60-as rendezetten élő vidám hölgy 
keresi végleges társát, hasonló káros szen-
vedélytől mentes férfi személyében 64-70-
ig. Jelige: Hóvirág

*55308*

Társat keres? Párkereső irodánk segít, mint 
sok boldog párnak! Tel:06-30/907-9134

*71083*

50-es férfi (nem független), nem dohányzó, 
kissé molett hölgyet keres, aki még vállalna 
gyermeket. Közös jövő. Kizárólag csak sms: 
06-70/307-9520

*55666*

60 éves nő keresi korban hozzáillő, káros 
szenvedélyektől mentes férfi társát. Jelige: 
„Tartós kapcsolat”

*46172*

VEGyES

Dunnákat, párnákat 26.500 Ft/kg-ig, ha-
gyatékot, örökséget, bizsukat, ékszereket 
vásárolok. 06-30/223-3093

*55647*

Eladó új két gumikerekű kézikocsi 110x54 
cm plató méret, oldalfalakkal tel:06-
70/248-8811

*55010*

Elajándékozám nagycsaládosnak üzemké-
pes nagyképernyős francia tévémet Szfvár. 
Tel:06-20/550-5681

*54973*

Hagyatékot veszek, lomtalanítást, sitt el-
szállítást, kerti munkát vállalok. Tel:06-
20/3412-013

*50396*

Lomtalanítást padlástól a pincéig, taka-
rítást vállalok, illetve fém háztartási gépe-
ket, akkumulátorokat, hagyatékot vásáro-
lok. 06-70/599-6088

*80068*

Megbízható magyar ember, lomtalanítást, 
házkiürítést, fémszerkezetek bontását vál-
lalja. Fémhulladékát elszállítom. Tel:06-
30/677-8988.

*46609*

Mozgó méh házhoz megy! Legmaga-
sabb áron felvásárol: vashulladék, vasle-
mez, akkumulátor, egyéb fémhulladékot. 
06/30/367-6206

*48301*

Szemét és építési hulladék elszállítás, reális 
áron. 06/30/367-6206

*48298*

Női hosszú szép irhabunda, Citroen autóhű-
tő, síoverál, új bundás hótaposó 40-es, Da-
ewoo TV, 39-es  lovaglócsizma és nadrág 
olcsón eladók. 06-30/533-3964

*54236*

Vegyes, kemény tűzifa 12000Ft/m3. Ha-
sítva, szállítással. 06-70/947-4080 
(AA5999451)

*55776*

BÚTOR

Nem kidobni áthuzatni! Kárpitozott bú-
torok áthúzása, készítése. Szfvár, Varjú 
u. 34. Feketehegy Tel:06-22/326-128, 
06-20/263-1214

*67856*

INTERJÚK, CIKKEK, 
HASZNOS ÖTLETEK 
a család minden tagjának 
3-99 éves korig

A magazinban való megjelenésről, a szabad hirdetési felületekről 
hirdetési tanácsadó kollegáink, ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják!

Sztárinterjú 

Szabó ZsófivalFÓKUSZBAN A CSALÁD!

PROGRAMAJÁNLÓ 
6 MEGYÉBŐL

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

Szemünk  
védelme

Ízelítő a tartalomból
Pilatessel az 
egészségért!

Otthoni  
relaxálás

Wellness-élmény  
és kikapcsolódás

CSALÁDI LAPOZÓ 
ÁPRILIS 

Hirdessen 

Ön is 
nálunk!

28
06
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ALBA TŰZIFA KFT. Székesfehérvár, Takarodó u. 4.
www.albatuzifa.hu
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TŰZIFA
06-20/503-0022
06-20/4444-947 

TAvASZI AKcIó! 
6 vagy 10 ömlesztett m3  tűzifa rendelése esetén,  
30 l-es zsákos gyújtóst adunk ajándékba. 

cSer, TöLgy, BüKK, 
gyerTyán, AKác, KőrIS

18.500 Ft/ömlesztett m3 ártól
FŰréSZpor 1000 Ft/zsák

28
00
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KIEMELT SZÉKESFEHÉRVÁRI ÁLLÁSAJÁNLATAINK 
CNC ESZTERGÁLYOS
SZERELŐ
CSOMAGOLÓ
CSISZÓLÓ/ POLÍROZÓ
GÉPKEZELŐ (2 MŰSZAK!)
MŰANYAG ÜZEMI OPERÁTOR

MEGEMELT ALAPBÉREK!

FIZETÉSI ELŐLEG

A VIDEOTON IPARI PARK TERÜLETÉRE
KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA

KÉZI ÉS GÉPI BEÜLTETŐ

+36 20 320 88 50

A KÖFÉM IPARI PARK TERÜLETÉRE KERESÜNK

Alapbér: br. 212.000 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft

Műszakpótlék: akár 49 %
Negyed éves bónusz
Karácsonyi bónusz

MŰANYAG ÜZEMI OPERÁTORMŰANYAG ÜZEMI OPERÁTOR

+36 80 343 333

INGYENES 
BUSZJÁRATOK

GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ

Alapbér: br. 192- 207.000 Ft
+műszakpótlék+bónuszok

SAJÁT ÁLLOMÁNYBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

+36 20 331 47 22

BÉREM
ELÉS VÁRHATÓ
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Tavaszra hívogató árak!
2019-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.huJSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

Tavaszra hívogató árak!Tavaszra hívogató árak!Tavaszra hívogató árak!Tavaszra hívogató árak!
2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

Tavaszra hívogató árak!Tavaszra hívogató árak!
2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból

155/70 R13 
165/70 R14 
175/65 R14 
195/65 R15 
205/55 R16 
225/45 R17

9.900 Ft 
11.290 Ft 
10.945 Ft 
13.160 Ft 
15.035 Ft 
18.445 Ft

11.340 Ft 
14.340 Ft 
13.850 Ft 
15.895 Ft 
18.550 Ft 
24.890 Ft

14.380 Ft 
16.175 Ft 
15.315 Ft 
16.925 Ft 
20.875 Ft 
26.230 Ft

abroncs 
méret
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Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

GRÁNIT SÍREMLÉKEK
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

Részletekről érdeklődjön.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

Műhely: Csór, Ady E. u. 8. (volt 8-as főút)

Tel.: 06-30/216-5976 
(A készlet megtekintéséhez előzetes 

időpont egyeztetésre van szükség) 

Szimpla síremlékek már  320.000 Ft-tól
Dupla síremlékek már  430.000 Ft-tól

ajándék 
vázával!

www.ballasirko.hu
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TŰZIFA

Telephely: Székesfehérváron a  
(volt) Vörösmarty Tsz. területén. EU
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06-20/576-8530, 06-20/576-7740
MINŐSÉG-MEGBÍZHATÓSÁG

CSER, TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN
KUGLIZVA   3.300 Ft/q
HASÍTVA      3.500 Ft/q

AKÁC
KUGLIZVA    3.600 Ft/q
HASÍTVA      3.800 Ft/q
SZÁLLÍTÁSSAL

27
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Székesfehérvár Várkörút 42.
(Travel Utazási Iroda Mellett.)
telefonon: 30/478- 8972, 
vagy 22/ 321-196. 
Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, vagy telefonon!
Az akció április 30-ig érvényes!

INGYENES KOMPÚTERES SZEMVIZSGÁLAT!
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN!

(Az akciók csak komplett szemüveg vásárlása 
esetén érvényesek és össze nem vonhatók!)

267013ÉLETÉNEK ÉVEIT ISMÉT %-OS 
KEDVEZMÉNYRE VÁLTHATJA!

2/3-át a szemüvegkeretbe
1/3-át a szemüveglencsébe1/3-át a szemüveglencsébe1/3-át a szemüveglencsébe

számoljuk be!

(Az akciók csak komplett szemüveg vásárlása 

kedvezményt 
biztosítunk!

vagy: 

(Az akciók csak komplett szemüveg vásárlása (Az akciók csak komplett szemüveg vásárlása 

kedvezményt 
biztosítunk!

vagy: 

-50%-50%-50%
Húsz éves korig minden keretre   
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ÁPRILISI AKCIÓ 
A KONTAKT OPTIKÁBAN!

Serfőző Kertészet
Bánáti Kert Bt

A hét növénye: Afrikai Margaréta 
(Cseppecske virág) álomszép különleges színekben! 
,,kertjének, balkonjának éke lehet

,,
!

Nyitvatartás: H-Sz: 8-18, V: 8-12
Szfvár., Bánáti u. 13/A. Tel.: 22/337-688 • 70/312-2964

Muskátlik és balkonnövények, valamint zöldségpalánták 
széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
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62 éve a lakosság szolgálatában!
Közvetlenül a gyártótól!

Régi síremlékek felújítása, helyszíni betűvésés!

SÍREMLÉKEK
62 éve a lakosság szolgálatában!

Közvetlenül a gyártótól
Régi síremlékek felújítása, helyszíni betűvésés!

SÍREMLÉKEK

Nagy István 
kőfaragó 

Szfvár, Batthyány köz 4.  06-30/927-6413

Kripták, ablakpárkányok, mosdók, mosogatópultok  és 
egyéb belsőépítészeti tárgyak, márványból és gránitból.

Idén is tavalyi áron!

279793
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